
De Wadden zijn de bakermat van het 
Nederlandse waterbeheer. Een reis 
door een fascinerende geschiedenis: 
van de terpen tot de nieuwe 
Afsluitdijk en de Vismigratierivier.

Nederlanders hebben een bijzondere relatie met water. 
Onze waterbeheerders en watermanager vind je over de 
hele wereld. Delta’s langs alle zeeën en oceanen kijken naar 
onze oplossingen voor de zeespiegelstijging, waarin eco-
engineering en building with nature kernbegrippen zijn. 

De Deltawerken en de Afsluitdijk trekken jaarlijks honderd-
duizenden bezoekers. De terpen en wierden in de Wadden zijn 
de bakermat van dit verhaal, dat blijft fascineren tot het laatste 
hoofdstuk en nieuwsgierig maakt naar het vervolg. 

DAG 1
OVER LEVEN EN VERLIEZEN
We beginnen het verhaal bij het begin. In museum Wierdenland 
in Ezinge. In dit dorp deed archeoloog en professor Van Giffen 
het eerste grote onderzoek naar de geschiedenis van de terpen 
en wierden. Het leverde een schat aan informatie op over de 
eerste bewoners van de Waddenkust.

Na een lunch vervolgen we de kennismaking met het Groningse 
watererfgoed met een rondvaart door het Reitdiepdal. Ooit 
bracht dit water eb en vloed tot in de stad Groningen. We 
komen onder meer langs Aduarderzijl, dat in het Rampjaar 1672 
een sleutelrol speelde in de strijd tegen ‘Bommen Berend’. 
Waarom ging Berend Botje uit varen?

Via Vliedorp gaan we door naar Zoutkamp. De Waddenzee 
speelt een hoofdrol in de geschiedenis van beide plaatsen. Het 
wierdedorp Vliedorp verdween vrijwel helemaal van de kaart 
tijdens de beruchte Kerstvloed van 1717. Alleen een muurtje en 
enkele grafstenen herinneren nog aan zijn bestaan. Zoutkamp 
verloor zijn functie als vissersdorp door de afsluiting van de 
Lauwerszee. Breng een bezoek aan het Visserijmuseum om de 
geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper visserij te 
bekijken. 

DUTCH DELTA DESIGN 
DOOR DE EEUWEN HEEN

Met recht een hoogtepunt. 
De terp van Hegebeintum.

Zoutkamp: ga terug in het oude 
vissersverleden van dit kleurrijke dorp.



DAG 3
WERKEN TEGEN WATER
Na het ontbijt aan het strand, vertrekken we naar het nieuwe 
Afsluitdijk Wadden Center. Hier komen verhalen over de 
waterwerken in het waddengebied samen met die over 
de Waddenzee. Vanaf het dak kijk je prachtig uit over dit 
Werelderfgoed en het IJsselmeer. De komende jaren wordt 
de Afsluitdijk klimaatbestendig gemaakt. Daarbij wordt dwars 
door de dijk een vismigratierivier aangelegd. De noordelingen 
strijden niet langer tegen het water, maar werken er 
mee samen aan een veilige woonomgeving en een rijke 
biodiversiteit.

DAG 2
PIONIERS
Van Zoutkamp vertrekken we naar Paesens-Moddergat. 
Op 5 maart 1883 werd dit tweelingdorp getroffen door een 
ramp. Van de 22 vissersschepen gingen er 17 verloren in een 
noordwesterstorm. 83 mannen kwamen niet meer thuis. 
Ondanks een rampfonds, dompelde de catastrofe de vrouwen 
en kinderen van Paesens-Moddergat in diepe armoede. Van 
de overheid kwam geen enkele steun. Museum ’t Fiskershúske 
geeft een goed beeld van het rauwe leven langs de kust.

Onze volgende stop is Holwerd. Het laatste dorp voor de 
pier naar Ameland, werd wel het meest gepasseerde dorp 
genoemd. Het viel ten prooi aan de krimp. De winkel en de 
school verdwenen. Huizen stonden leeg. Tot vier bewoners 
besloten het tij te keren. Met een gat in de dijk brengen zij de 
zee en het leven terug in hun dorp. Holwerd aan Zee is een 
groots en meeslepend verhaal over lef en durven doen.

Hegebeintum is waarschijnlijk de meest gefotografeerde 
en geschilderde terp. Met zijn 8.80 boven NAP is het ook 
de hoogste terp van het waddengebied. Net als zusterdorp 
Oosterbeintum - alleen nog zichtbaar vanuit de lucht - dreigde 
Hegebeintum rond 1900 te worden afgegraven. De happen uit 
haar flank herinneren aan die tijd. Nu geven ze een mooi beeld 
van de geschiedenis van het terpenland.

Voor onze overnachting gaan we van Hegebeintum door naar 
Makkum waar we overnachten in Strandhotel Vigilante.

Aduarderzijl

Ontdek wat verbeelding vermag, in Holwerd aan Zee 
en vergeet de Landart van Sense of Place niet.

Museum Wierdenland: ontdek 
de schatkamers van het oudste 

cultuurlandschap van Nederland.

Hoogtepunten
1  Museum Wierdenland
2  Zoutkamp
3  Holwerd aan Zee
4  Terp van Hegebeintum
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